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RESUMO

Embora não raro a vergonha e o constrangimento sejam confundidos entre si nas pesquisas de Marketing, trata-se de construtos diferentes: 
constrangimento é a emoção associada à transgressão de convenções que governam as interações públicas, enquanto vergonha é a emoção 
conectada ao fracasso no alcance dos padrões determinados por si próprio ou por outros. Na prestação de serviços o constrangimento pode 
ocorrer, em função de elementos como o tipo de produto que o cliente está adquirindo, o ambiente de consumo, ou percalços do próprio cliente. 
Esta situação é especialmente comum no comércio varejista, já que os encontros entre clientes e funcionários da linha de frente (FLFs) são 
interações sociais. Nessas, o valor é influenciado pela presença, ou ausência,  de comportamentos – por exemplo,  sorriso, contato visual, 
compartilhamento de conhecimento – que construam rapport entre as partes, situação definida como a percepção do cliente sobre sua interação 
com FLF em um encontro de serviços como sendo agradável, selada por uma conexão pessoal entre ambos. Esta situação, por sua vez, pode se 
verificar  independente do esforço dos FLFs para estabelecer interações agradáveis com os clientes. Segue-se que os possíveis reflexos do 
constrangimento – o qual pode ser identificado por meio da comunicação interpessoal não verbal (CINV), composta por evidências físicas tais 
como tipo de olhar, postura, rubor na face, entre outros – podem ecoar negativamente na relação entre o cliente e o prestador, afetando de 
forma direta a confiança e a lealdade que o primeiro poderia nutrir pelo segundo. Esta pesquisa qualitativa descreve como a CINV em encontros 
presenciais dos FLFs do varejo farmacêutico pode criar rapport, e como o rapport reduz o constrangimento dos clientes. Para tanto foram 
triangulados quatro métodos na etapa de levantamento de evidências, dos quais um voltado a evidências secundárias - levantamento 
bibliográfico – e três voltados às evidências primárias: a aplicação de questionários enquanto suporte à adoção da Técnica do Incidente Crítico 
(TIC), a entrevista em profundidade e a observação não participante. A pesquisa de campo para a obtenção das evidências primárias foi realizada 
no varejo farmacêutico da cidade fluminense de Teresópolis, com a aplicação da TIC com 53 FLFs e entrevistas com oito gestores. Os resultados 
indicaram seis formas de como a CINV praticada pelos FLFs pode criar rapport em situações de constrangimento na situação enfocada: quando 
esses funcionários exercitam comunicação proxêmica, e ou praticam a paralinguagem, e ou atentam ao gênero comum, e ou inibem a 
identificação do produto por outras pessoas, e ou agilizam o atendimento, e ou optam pela omissão ao não cumprimentar um cliente conhecido. 
Também ficou evidenciado que isso ocorre de forma eminentemente amadora, já que os FLFs não recebem nenhuma orientação para 
desempenharem seu papel de forma mais profissional. A contribuição acadêmica se dá por ampliar os conhecimentos sobre rapport, sobre 
constrangimento e sobre CINV, e por desafiar a preconcepção de que as categorias de rapport sejam mutuamente exclusivas e exaustivas. Sua 
aplicabilidade advém da indicação da necessidade de recrutamento de equipes mais sensíveis ao constrangimento de clientes, bem como do seu 
treinamento formal, a fim de atender às necessidades do cliente constrangido, buscando conquistar sua satisfação e sua fidelização.
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